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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh konsumen semakin pesat, dan dimbangi pula dengan semakin 

bertambah banyak pula produksi yang dihasilkan baik dalam jumlah maupun 

jenisnya. Hal ini yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk saling 

berpacu dalam memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara menghasilkan 

barang dan jasa sesuai dengan keinginan konsumen. Keadaan ini 

mengakibatkan terciptanya persaingan antar sesama perusahaan yang 

menghasilkan barang dan jasa yang sejenis. 

Pada akhir-akhir ini konsumen pun lebih selektif, hal ini ditunjukkan 

dalam memilih produk yang harus dibeli bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan saja, akan tetapi untuk dapat memenuhi keinginannya juga. 

Persaingan yang semakin ketat mengakibatkan perusahaan mengalami banyak 

kesulitan terutama dalam memposisikan produk mereka dimata konsumen. 

Keunggulan bersaing antar produk sangatlah mutlak terjadi sehingga membuat 

perusahaan berusaha untuk menciptakan produk yang unggul dari segi 

karakteristik, bentuk, kualitas maupun harga. Persaingan ini terjadi hampir 

pada seluruh sektor industri, salah satunya adalah pada sektor industri 

permebelan. 
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Perkembangan industri permebelan tergolong cukup pesat di dalam 

negeri, produk mebel merupakan produk rumah tangga yang memiliki banyak 

fungsi dan kegunaan yang dimiliki hampir setiap warga masyarakat. Berbagai 

kategori yang terdapat dalam produk mebel semisal  mebel untuk ruang tidur 

(bedroom set), ruang dapur (kitchen set), ruang tamu (living room set), ruang 

kantor (office cet), ruang makan (dinning set), dan mebel untuk ruang anak 

(children set). Karena tingkat kebutuhan yang sangat tinggi terhadap produk 

mebel ini, maka permintaan konsumen semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, sehingga banyak perusahaan yang terjun ke dalam industri permebel 

ini, menciptakan produk mebel untuk saling berkompetesi dalam 

memenangkan persaingan dengan kompetitornya. (Ayudia, Helga. 

“Perkembangan Mebel Indonesia.” http://.kapanlagi.com/g/ diakses tanggal 23 

maret 2012). 

Perusahaan Mebel “PT. GATRA MAPAN” Malang merupakan salah 

satu perusahaan mebel Indonesia yang terdapat di Jl. Tegal Mapan 18 

Pakisjajar Malang Jawa Timur yang tetap berdiri mulai tahun 1984 hingga 

sekarang milik bapak Anton Wijaya. Perusahaan mebel ini bergerak di sektor 

Eksportir dan Importir dengan jumlah kapasitas produksinya 160 unit/bulan 

dengan jumlah tenaga kerja 315 dan saat ini kurang lebih sudah memproduksi 

80.000 unit. Untuk pemasarannya sendiri PT.Gatra Mapan 75% penjualannya 

di export ke 43 negara (asia dan uni eropa) sedangkan 25% melayani produk 

domestik. (Suarti, Mimi. ”Produk Mebel Gatra Mapan.” http://melody-

id.com/home (diakses tanggal tanggal 10 maret 2012). 
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Produk PT. GATRA MAPAN antara lain : Napoli, Elena, Calista, 

Valeria dan Melody. Diantara produk tersebut yang paling terkenal adalah 

Melody. Produk mebel Melody antara lain Bedroom furniture : single-bed, 

doubel-bed, tripleline-bed, Livingroom furniture : sofa satu set (meja+kursi), 

Diningroom furniture; seperangkat meja dan kursi makan. Office and School 

furniture: seperangkat meja tulis (berbagai type), meja komputer, bangku 

(meja+kursi), lemari/rak buku dan home furniture : lemari pakaian, lemari TV, 

meja dan kursi rias, box bayi dan lain-lain. 

Mebel Melody ini mendapat Top brand pada tahun 2007 sebagai 

nominasi produk mebel karena tingkat kepuasan konsumen dan kualitas yang 

baik. Dari segi bahan pembuatan mebel Melody menggunakan kayu solid 

sebagi rangka disetiap produknya. Hal ini membuat mebel melody memiliki 

daya tahan yang lama. (Bakar, Abu.“Customer Satisfaction Top brands.” 

http://id.search.yahoo.com/search/artikel/ diakses tanggal 19 maret 2012). 

PT. Gatra Mapan berkerjasama dengan Showroom resmi, karena 

showroom resmi menjadi salah satu organisasi diluar perusahaan yang 

mempunyai tugas untuk mengetahui seberapa besar minat konsumen akan 

produk, Hal ini disebabkan hanya produk yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen yang dapat bertahan dalam persaingan. PT.Gatra Mapan 

menunjuk Siro Pager Abadi Malang sebagai salah satu showroom resminya. 



 
 

 

4 
 

Berikut data penjualan mebel berbahan Particle Board (serbuk kayu 

yang dipadatkan) di showroom resmi Melody Siro Pager Abadi Malang Tahun 

2009-2011 Per unit. 

Tabel 1.1 

Data penjualan mebel di Siro Pager Abady Malang dari tahun  

2009-2011.  

No Merek 2009 2010 2011 

1 Olympic 198 129 287 

2 Ligna 131 125 119 

3 Elite 113 89 121 

4 Melody 156 176 198 

5 Siantono 89 67 56 

6 Sigma 68 73 67 

                  Sumber : Showroom Resmi Melody 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Olympic masih 

merupakan market leader di pasar mebel dan masih memimpin dalam 

penjualan mebel dimana tahun 2011 mampu menjual 287 unit jauh 

meninggalkan para kompetitornya seperti Ligna, Elite, Melody, Siantono 

furniture, dan Sigma. Sedangkan pada tabel 1.1 Melody menempati urutan 

nomer dua dengan penjualan 198 unit pada tahun 2011. 

Konsumen didalam kegiatan pembelian produk mebel setidaknya 

terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, konsumen yang berorientasi pada 

kualitas (quality oriented), yaitu konsumen yang rela untuk melakukan 

pengorbanan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 
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memperoleh mebel yang berkualitas. Kedua, konsumen yang berorentasi pada 

harga (price oriented), yaitu konsumen yang mencari produk mebel yang 

sesuai dengan daya beli mereka, dan yang ketiga yaitu konsumen yang 

berorientasi pada nilai (value oriented). (Tajwini, Jahari. Majalah Marketing: 

Edisi Khusus 16 februari 2007, h 9-11). 

Dalam hal ini atribut produk sedikit banyak mempunyai peran yang 

sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian mebel. Atribut  produk  adalah  karakteristik  yang membedakan 

suatu  produk  dari  produk  yang  lain  seperti  merek,  performan,  daya  

tahan,  keandalan,  desain,  gaya,  reputasi  (Bilson,  2002:79).  Atribut  dapat  

dijadikan sebagai  daya  tarik  tersendiri  bagi  konsumen  dalam  melakukan  

pembelian karena  atribut  adalah  jantung  dari  sebuah  produk  yang  dapat 

mencerminkan kegunaan  sekaligus  penampilan  produk.  

Berikut adalah atribut produk mebel merek Melody berbahan Particle 

Board yang menjadi pembeda dengan produk merek lain. 
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Tabel 1.2 

Atribut Produk Mebel Merek Melody. 

Kualitas Fitur Desain Jaminan Label 
1.Material bahan 
baku dari kayu 
solid berupa jati, 
Akasia dan 
Mahoni. 
2.Bahan material 
menggunakan 
Paticle Board 
(serbuk kayu yang 
dipadatkan) 
3. Lapisan luar 
berupa high 
pressure laminate 
dengan berbagai 
variasi warna   

1.Gaya interior 
minimalis, modern, 
praktis sesuai 
dengan desain 
ruang. 
2.Memiliki varian 
warna untuk setiap 
produknya. 

1.Memiliki varian 
bentuk yang 
beragam disetiap 
produknya. 
2.Lapisan luar 
menggunakan 
desain motif polos. 

1.Menggati produk 
yang cacat dengan 
yang baru. 
2.Tahan hingga 3 
tahun. 

Petunjuk 
Knockdown system 
(sistem bongkar 
pasang) yang 
mudah dipahami. 

          Sumber : Showroom Resmi Melody 

Dari data diatas menunjukan bahwa Mebel merek Melody disetiap 

produknya selalu mengutamakan kualitas yang disesuai dengan permintaan 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan produk mebel agar konsumen 

benar-benar yakin untuk membeli produk mebel merek Melody.  

Hal lain yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

adalah harga. Harga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Perusahaan umumnya 

akan memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai tindakan pelanggan 

seperti diskon kuantitas, potongan tukar tambah (trade-in allowance), 

potongan unit,dikon tunai dan lain-lain. Banyak perusahaan begitu siap 

memberikan diskon dengan persyaratan khusus untuk para penyalur dan para 

pelanggan sehingga mereka mungkin tidak menyadari betapa kecil laba yang 

didapatkan. Perusahaan harus mengukur biaya pemberian tiap diskon atau 

potongan dibandingkan dampaknya pada penjulan. Mereka kemudian harus 
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membuat kebijakan yang lebih baik dalam mewujudkan visi dan misi 

perusahaan. 

Berikut adalah data rata-rata potongan harga mebel berbahan Particle 

Board (serbuk kayu yang dipadatkan) Di Showroom Resmi Melody Siro 

Pager Abadi Malang. 

Tabel 1.3 

Data rata-rata potongan harga mebel di Siro Pager Abady Malang. 

No Merek Mebel Persentase Diskon 

1 Olympic 5%-20% 

2 Ligna 5%-15% 

3 Elite  10%-15% 

4 Melody 10%-20% 

5 Siantono  5%-10% 

6 Sigma 5%-10% 

      Sumber : Showroom Resmi Melody 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Olympic sebagai 

market leader di pasar mebel khususnya di Malang tetapi dalam hal 

memberikan potongan harga mebel merek Melody berani memberikan 

potongan sebesar 10%-20% untuk setiap produknya. Kebijakan lain yang 

diberikan oleh mebel Melody jika konsumen membeli dalam jumlah banyak, 

maka konsumen akan diberikan potongan per unit ditambah satu produk lagi 

misalnya dalam pembelian produk satu set.  

Mebel merek Melody dipilih sebagai obyek dalam penelitian ini karena 

berdasarkan tabel 1.1 di atas pada tahun 2009 mampu terjual sebanyak 156 
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unit dan pada tahun 2010 sebanyak 176 unit, meningkat secara bertahap dari 

tahun ke tahun dan pada tahun 2011 menjadi 198 unit, berdasarkan  tabel  1.2 

menunjukan bahwa dalam hal atribut produk mebel merek Melody memiliki 

perbedaan dengan produk lain dan kemudian berdasarkan tabel 1.3  potongan 

harga yang diberikan cukup besar dibanding para pesaingnya yaitu 10%-20%. 

Tetapi  jika dilihat dari angka penjualannya masih berada di bawah Olympic 

yang masih menguasai pasar mebel saat ini khususnya di Malang. Mebel 

Melody  pada tahun 2012 menargetkan dapat menguasai pangsa pasar mebel 

khususnya di Malang sebesar 35%-45% (Suryohardiprojo, Sayidman “Target 

PT. Gatra Mapan Awal Tahun.” Radar Malang, No. 342/II, 3 maret 2012, h. 

6-8).  

Penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih jauh mana atribut produk, 

dan  potongan harga dalam  mempengaruhi  pertimbangan  konsumen  dalam 

membeli mebel Melody. Dari uraian di atas maka peneliti mengambil judul 

skripsi : Pengaruh Atribut Produk Dan Potongan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Mebel Merek Melody Di Malang 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusah 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel atribut produk dan potongan harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian mebel merek melody di 

showroom resmi Melody MOG lantai 2 Malang? 

2. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian mebel merek melody di showroom resmi 

Melody MOG lantai 2 Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah  : 

1. Untuk mengetahui variabel atribut produk dan potongan harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian mebel merek Melody di 

showroom resmi Malang. 

2. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian mebel merek melody di showroom resmi Melody 

MOG lantai 2 Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi 

pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
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keputusan yang terkait dengan tujuan jangka pendek ataupun jangka 

panjang perusahaan khususnya dalam hal pemasaran. 

2. Bagi peneliti. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun 

sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian yang sejenis. 

 


